
Cofnodion Cyngor Bro Trelech a’r Betws Community Council Minutes 

Cynhaliwyd cyfarfod ar nos Lun yr 12fed o Orffennaf 2021 am 8.00yh yng Nghanolfan Gymunedol 

Alma. 

Cynghorwyr yn bresennol: Arwyn Jones (Cadeirydd), Andrew Jones, Derrick Harries, Ambrose Lewis, 

Alyson Harries, John Phillips & Cynghorydd Sir Jean Lewis 

Yn cymryd y Cofnodion: Liza Jones (clerc) 

1. Ymddiheuriadau: Linda Davies, Ann Sillars, Eirian Howells & Dyfed Davies. 

2. Sylwadau’r Cadeirydd: 

Agorodd Arwyn Jones y cyfarfod drwy ddiolch i bawb am fynychu a danfon ei ddymuniadau 

gorau am wellhad buan i Eric Harries a Arwyn Davies. 

3. Datgan Buddiannau: 

Ni chodywd unrhyw fater. 

4. Cadarnhau Cofnodion y cyfarfod blaenorol: 

Roedd cofnodion y cyfarfod o’r 17eg o Fai 2021 wedi eu dosbarthu i’r Cynghorwyr cyn y 

cyfarfod.  Cytunwyd bod y cofndion  yn gywir ac fe’u llofnodwyd. 

5. Trafod materion sy’n codi o’r cofnodion: 

 Ronanny – Roedd Mr Tony Williams wedi cytuno i gyfarfod ar y safle yn fuan. 

 Diffibriliwr Alma a Gelliwen - Nid oedd y clerc wedi medru darganfod unrhyw 

ariannu tuag at gael diffibriliwyr ond byddai’n parhau i chwilio. 

 Dŵr Cymru – lefelau ammonia. Nid oeddent wedi ymateb hyd yn hyn ac roedd y 

Cynghorydd Sir Jean Lewis dal yn disgwyl ymateb. 

 Castell Mawr – Roedd y Cyngor Sir wedi gorffen ei gwaith yno, 

 Diffibriliwr Penybont – Roedd padiau newydd wedi cyrraedd ac roedd y peiriant yn 

gweithio. 

 

6. Gohebiaeth 

6.1) Roedd Cyfrifwyr D M B Davies wedi danfon anfoneb am £325 + TAW am y gwaith ymchwil. 

Cytunwyd i’w dalu. 

 

6.2) Roedd ebost ynghylch Arolwg Bywyd Gwyllt Trelech wedi cael ei ddosbarthu i bawb. 

 

6.3)  Archwilydd Cymru –roedd y clerc wedi cysylltu gyda Hindsite ermwyn diweddaru’r wefan gyda 

thudalennau ychwanegol a oedd yn ofynnol gan Archwilydd Cymru. Roedd y gwaith wedi ei gwblhau. 

 

6.4) Roedd y clerc wedi danfon ymlaen ebost i’r Cynghorwyr yn nodi dyddiadau hyfforddiant o bell 

Côd Ymddygiad.  

 

6.5) Roedd ebost ynghlyn â newid iaith swyddogol Ysgol Bro Myrddin wedi dod i law. 

 

6.6) Roedd newid i ardal etholaeth Trelech gyda’r Cyngor Sir i gynnwys Merthyr a Abernant wedi cael 

ei gytuno. Nid oedd hyn yn effeithio ar Gynghorau Cymunedol ond byddai yn ehangu’r etholaeth ar 

gyfer yr etholiadau i’r Cynghorydd Sir presennol Jean Lewis.  

 

6.7) Roedd ebost ynghlyn a ‘Operation London Bridge’ wedi dod i law. 



 7.Cyllid  

Cyfrif Busnes Cyfredol £1,350.43 

 

8. Unrhyw Fater Arall 

8.1) Cododd preswylydd bryder gyda’r clerc fod ochr yr heol wedi cael ei dorri wrth ymyl ardal SSSI. 

Roedd y clerc wedi codi’r pryder gyda adran priffyrdd y Cyngor Sir. 

8.2) Codwyd pryder am y cerbydau a oedd yn cael eu parcio o flaen Capel Y Graig. Roedd y ffaith fod 

y cerbydau yn parcio yno am amser hir yn yn amharu ar fynediad i’r Capel, y blwch post, y cysgodfan 

bws ac y fainc gymunedol. Byddai ymchwiliadau yn cael eu gwneud. 

8.3) Roedd RNID wedi danfon pamffled yn gofyn os oedd gan unrhywun amser i’w sbario iddynt 

buasent yn hynod ddiolchgar. 

Gan nad oedd unrhyw fater arall, diolchodd y Cadeirydd pawb am fynychu a chaewyd y cyfarfod am 

8.40yh.    


